Susitarimas d l l
Data:

2 0

nurašymo (prie Finansavimo sutarties (-

))

1

Klientas
Vardas, pavard /
Juridinio asmens pavadinimas
Vadovas/ galiotas asmuo
*
(Vardas, pavard )
Asmens kodas /
Juridinio asmens kodas

galiojimo Nr.*

Adresas
Miestas, rajonas

Indeksas

Gatv

Namo nr.

Fiksuoto telefono numeris

Buto nr.

Mobilaus telefono numeris

El. pašto adresas (-ai)
Banko s skaitos, atidarytos Pohjola
Bank plc Lietuvos filiale, numeris

Aš, Klientas, patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir pageidauju, kad mok tinos sumos už UAB „Pohjola Finance“ suteiktas
paslaugas b
automatiškai nurašytos nuo mano banko s skaitos, atidarytos Pohjola Bank plc Lietuvos filiale. Neprieštarauju, kad tuo
tikslu mano asmens duomenys b
perduoti tvarkyti Pohjola Bank plc Lietuvos filialui. Pasirašydamas š susitarim patvirtinu, kad atidžiai
susipažinau su šiuo susitarimu, ypa su jo paryškintomis s lygomis, gavau išsami informacij apie teises ir pareigas, kylan ias iš šio
susitarimo ir min
s lyg bei visiškai jas suprantu.
Vardas, pavard
Parašas

A.V.

Bendrov
Pavadinimas

UAB „Pohjola Finance“

Pildo Bendrov s atsakingas asmuo:
Pasirašymo data

2

0

1

galiotas asmuo

Parašas

galiotas asmuo

Parašas

__________________________________

Klientas ir Bendrov (toliau – Šalys) susitaria, kad Šali /j teis
atstov pasirašytas tiek šio susitarimo originalas, tiek šio susitarimo
elektronin (skanuota) kopija turi vienod teisin gali , t.y. sukuria Šalims teises ir pareigas.
SUSITARIMO
LYGOS
1.
Naudojamos s vokos
1.1. Bankas - Pohjola Bank plc Lietuvos filialas.
1.2. Bendrov – UAB „Pohjola Finance“, teikianti finansinio lizingo, veiklos nuomos, skolinimo ir kitas finansines paslaugas.
1.3. Klientas – verslininkas ar juridinis asmuo, kuriam teikiamos Bendrov s paslaugos.
1.4. Finansavimo sutartis – bet kuri finansinio lizingo arba veiklos nuomos sutartis arba sutartis d l paskolos suteikimo, sudaryta tarp Bendrov s ir Kliento.
2.
Susitarimo objektas
2.1. Šalys susitaria, kad su jus finansini prievoli mok jimo terminams pagal Finansavimo sutart , Bendrov turi teis pateikti debeto nurodymus ar kitus statymuose
numatytus mok jimo dokumentus nurašyti Kliento pagal Finansavimo sutart mok tin sum nuo Kliento banko s skaitos nurodytos šiame susitarime ir/ar kit Kliento
banko s skait , atidaryt Banke. Šiuo susitarimu Klientas bes lygiškai ir neatšaukiamai nurodo Bankui pagal Bendrov s reikalavim nurašyti l šas nuo Kliento banko
skaitos, atidarytos Banke ir pervesti jas Bendrov s s skait . Klientas bes lygiškai ir neatšaukiamai sutinka ir suteikia teis Bendrovei gauti vis reikiam
informacij apie Kliento s skaitas Banke ir jose esamas l šas.
2.2. Šalys susitaria, kad Bendrov s nurodymu Kliento pagal Finansavimo sutart mok tinos sumos nuo Kliento banko s skaitos, atidarytos Banke, bus
automatiškai nurašomos, jei yra tenkinamos šios s lygos:
2.2.1. Mok jimo dien Kliento banko s skaitoje, atidarytoje Banke, yra pakankama l
suma Finansavimo sutarties valiuta mok tinoms sumoms pagal
Finansavimo sutart sumok ti.
2.2.2. Klientui iki mok jimo dienos yra išrašyta ir išsi sta apmok jimui Bendrov s s skaita už suteiktas paslaugas pagal Finansavimo sutart .
2.2.3. Kliento teis s disponuoti l šomis banko s skaitoje, atidarytoje Banke, n ra apribotos teis s akt nustatyta tvarka.
Tuo atveju, jei mok jimo dien Kliento banko s skaitoje, atidarytoje Banke, l
sumos mok tinoms sumoms pagal Finansavimo sutart sumok ti
neužtenka arba l
suma yra kita nei Finansavimo sutarties valiuta, mok tinos sumos pagal Finansavimo sutart automatiškai nurašomos nebus. Tokiu
atveju, Bendrov turi teis , bet neprivalo, pateikti atskir nurodym Bankui nurašyti Kliento banko s skaitoje, atidarytoje Banke, esant l
likut ir/ar
konvertuoti j Finansavimo sutarties valiut Banko taikomu komerciniu kursu, mok tinoms sumoms ar j daliai pagal Finansavimo sutart sumok ti.
Šalys patvirtina, kad neži rint aukš iau min tas nuostatas, Bendrov s nurodymo nurašyti Kliento pagal Finansavimo sutart mok tinas sumas nuo
Kliento banko s skaitos, atidarytos Banke, nepateikimas Bankui ar Kliento teis s disponuoti l šomis banko s skaitoje, atidarytoje Banke, apribojimas
teis s akt nustatyta tvarka jokiu b du neatleidžia Kliento nuo pareigos sumok ti Bendrovei mok tinas sumas pagal Finansavimo sutart j mok jimo
dien . Nesumok jus Bendrovei mok tin sum pagal Finansavimo sutart j mok jimo dien , Klientui bus skai iuojami delspinigiai Finansavimo sutartyje
nustatyta tvarka.
2.3. Šalys susitaria, kad šio susitarimo tikslais Finansavimo sutarties atskleidimas nebus laikomas konfidencialumo pareigos pažeidimu.
2.4. Šalys susitaria, kad šiame susitarime tvirtintos nuostatos bei teis s taikomos tiek šio susitarimo pasirašymo dien tarp Šali sudarytoms Finansavimo sutartims, tiek
bet kurioms kitoms ateityje tarp Šali sudarytoms Finansavimo sutartims.
3.
Baigiamosios nuostatos
3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama atitinkamos Finansavimo sutarties dalimi. Pasirašius š susitarim netenka galios visi anks iau tarp Šali sudaryti tokio pat arba
panašaus turinio susitarimai.
*

Šiuos laukus pildo tik juridiniai asmenys

